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PERSTORPS
KOMMUN
Byggnadsnämnden
Plats och tid

Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-11

Kommunförvaltningens sammanträdesrum Karpen kl 15.00 – 16.00
Hans Stifors (PF)
Anders Westerlund (S)
Patrik Ströbeck (M)
Nils-Börje Jönsson (C)
Boel Rosdahl (S)

ordförande
vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot

Anders Ottosson
Kjell Hedenström
Mattias Bjellvi
Natalia Bielak
Karin Söderholm
Karolina Hansen

ekonomichef (§ 87)
samhällsbyggnadschef
stadsarkitekt
bygglovshandläggare
Kartingenjör
nämndsekreterare

Utses att justera

Anders Westerlund

Justeringens plats och tid

Byggnadskontoret 2014-12-11
Paragrafer

ej sekretess

92
Underskrifter

Sekreterare
Karolina Hansen

Ordförande
Hans Stifors

Justerande
Anders Westerlund

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-12-11

Datum för anslags
uppsättande

2014-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Byggnadskontorets arkiv

Datum för anslags nedtagande

Underskrift

Karolina Hansen
Utdragsbestyrkande

2015-01-05

sekretess
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PERSTORPS
KOMMUN
Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-11

§ 92

Delegering av beslutanderätt för bygglovsärende – Dalian 3,
dnr 2014/241
Ärendebeskrivning
Perstorps Persienn AB har 2014-11-03 ansökt om bygglov för tillbyggnation av
kontor samt lager. Ärendet har kompletterats 2014-11-11. Sökt åtgärd avser
tillbyggnation på 125 + 349,2 m2. Sökt åtgärd är större än de 400 m2 som
nuvarande delegering avser. Sökt åtgärd är planenlig. För att sökande ska
kunna erhålla bygglov innan jul och nyår föreslås byggnadsnämnden delegera
beslutanderätten i det enskilda ärendet. Till bygglovshandläggare Natalia
Bielak.
Lagstöd
Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt en ledamot eller
ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i
ett visst ärende. Detta gäller inte ärenden som återfinns i 6 kap. 34 §
kommunallagen. Bygglov för tillbyggnation som är större än 400 m2.
Byggnadsnämnden förslås besluta att
Att delegera beslutanderätten om att bevilja ansökan om bygglov för
tillbyggnation av kontor och lager inom Dalian 3, dnr 2014/241, till
bygglovshandläggaren Natalia Bielak samt att punkten förklaras omedelbart
justerad
Byggnadsnämnden beslutar
att

delegera beslutanderätten om att bevilja ansökan om bygglov för
tillbyggnation av kontor och lager inom Dalian 3, dnr 2014/241, till
bygglovshandläggaren Natalia Bielak, samt

att

punkten förklaras omedelbart justerad.

Delgivning
Bygglovshandläggaren
Sökande
_______

Utdragsbestyrkande

